






KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO 
 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Frajda Travel Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, 

ul.Senatorska 17/7, 30-106 Kraków.  

2. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania 

danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem email: 

szkola.aligator@gmail.com lub drogą tradycyjnej korespondencji.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy w 

zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. B. RODO), w celu 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym marketingu 

bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. f. RODO), w celu wykonania ciążących na 

Administratorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń. 

4. Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie 

Administratora danych, takie jak biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące 

usługi IT; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu do 

momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest niezbędne w 

celu zawarcia i wykonania umowy. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących oraz osób w stosunku do których działa Pan/Pani jako 

przedstawiciel ustawowy, narusza przepisy RODO 

9. Podanie przez Pana/Panią swoich oraz osób w stosunku do których działa Pan/Pani jako 

przedstawiciel ustawowy, danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizowania umowy 

o świadczenie usług turystycznych. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a 

konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o 

świadczenie usług turystycznych. 

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

 

 

 

Zapoznałem/łam się ……………………………………………………………………………. 

(podpis czytelny, data)  

mailto:szkola.aligator@gmail.com





